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Forord 
Som fastlege og overlege på Narvik Legevakt gjennom 15 år, har jeg hatt et nært og godt 

samarbeid med nødetater, inkludert Forsvaret og grenseoverskridende nødetater. Jeg har erfart 

viktigheten av tverrprofesjonelt samarbeid og god samhandling på skadested. Som kursar-

rangør for mange akuttmedisin-kurs, kurs i Villmarkmedisin og som tilrettelegger for samtre-

ninger og simuleringer, har jeg erfaring med effekten av øvelser, simulering og samtreninger. 

Erfaringene mine har vist at det stort behov for samtrening nødetatene imellom. Derfor har det 

vært et ønske i lengre tid om å gjennomføre et prosjekt som kan kartlegge hva som skal til for 

å oppnå dette. Da med særskilt fokus på rurale områder.  

Prosjektet er i hovedsak utført i min fag- og utviklingspermisjon i Narvik Kommune. Prosjek-

tet har fått midler fra Program for distriktmedisinsk forskning og fagutvikling ved Nasjonalt 

senter for distriktsmedisin, NSDM.  Jeg vil takke de nevnte for muligheten. Covid-19 pande-

mien har medført at det har tatt noe lengre tid enn planlagt å ferdigstille prosjektet. 

Jeg vil takke deltakerne i workshopene fra Politi, Brann og Ambulanse, som alltid, stilte vel-

villig opp. Uten dem hadde det ikke vært noe prosjekt. En stor takk til min veileder Magnus 

Hjortedahl for veiledning og verdifulle innspill. Takk også til Anne Svelstad Evju for all 

hjelp, kunnskap og tålmodighet. Den har vært avgjørende! 

 

Narvik 15.08.22 

 

Sverre Håkon Evju 
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Innledning  
Akuttmedisinske hendelser kjennetegnes av høy hastegrad og behov for spesialisert, diagnos-

tisk og prosedyremessig kompetanse. Forskrift om krav til og organisering av kommunal lege-

vaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste (Akuttmedisinforskriften, 2015) 

(1), pålegger kommunene og de regionale helseforetakene å sikre en hensiktsmessig og koor-

dinert innsats i de ulike tjenestene i den akuttmedisinske kjeden, og sørge for at innholdet i 

disse tjenestene er samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre 

myndigheter.  Ved akutte hendelser er et nært samarbeid mellom de tre nødetatene; Helse, 

Brann og Politi, avgjørende for et godt resultat. Ved ulykker har etatene ulike primærroller, 

men alle har et felles overordnet mål om å sikre liv og helse. Målsetningen i den kommunale 

beredskapen bør være å sørge for effektiv ressursutnyttelse, komplementær kompetanse og 

gjensidig kunnskapsoverføring mellom aktørene. For å få dette til, er samtrening et viktig til-

tak. 

Nasjonale veiledere for helsetjenesten sin organisering på skadested (2), ikke bare beskriver 

og legger føringer, men er også ment som viktige virkemidler for å sikre forutsigbarhet for 

helsetjenestens innsatspersonell innad og fra andre samarbeidende nødetater. Helsedirektora-

tet forutsetter at helsetjenesten implementerer modeller med gode rutiner og prosedyrer for 

samtrening. Det forutsettes at helsetjenesten må trene jevnlig på prinsippene i modellene, og 

at de benyttes i interne øvelser og samtrening mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehel-

setjenesten og samvirkepartnere i tiden framover.  

Denne rapporten omhandler samtrening mellom ulike nødetater. Gjennom å utvikle et egnet 

konsept for regelmessig samtrening mellom alle nødetater, kan man se for seg at det vil for-

bedre samhandling mellom nødetatene og dermed gi økt kvalitet i akuttmedisinske behandling 

på skadested/akuttmedisinske tilfeller. 

Hensikten med prosjektet var å få større kunnskap om hvordan samtrening mellom ulike nø-

detater bør organiseres for å oppnå god samhandling på tvers av ulike nødetater i rurale områ-

der. Prosjektets målsetning, var å avklare muligheter, begrensninger og forventninger til frem-

tidige prosjekter. 
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Samtreningskonsepter i Norge 
Vi vet at tid er en viktig faktor for å begrense skadeomfang og overlevelse (2). Man er da av-

hengige av at nødetatene er samkjørte på prosedyrer, for å optimalisere akuttmedisinsk be-

handling og skade. Det finnes flere veletablerte samtreningskonsepter, både for internt bruk, 

og for samtreninger mellom flere aktører. Disse har ulike målgrupper og innhold, men er rela-

tert til akuttmedisin eller skadestedsarbeid. Et utvalg av disse er kort beskrevet under. Det fin-

nes også flere gode eksempler på at nødetatene har gode opplæringsprogrammer for skade-

stedsarbeid og hvordan ivareta akutte medisinske hendelser.  For eksempel har brannetaten i 

en del regioner, opplæring i å ivareta akutt hjelp Mens Du Venter På Ambulansen (MDVPA). 

Dette er et avsluttet prosjekt, men er ofte videre ivaretatt med et First Responder konsept. 

Andre kurskonsepter er BEST, TAS og KlinObsKommune.  

 
FørsteBEST  

FørsteBEST ønsker å være en ressurs og gi drahjelp til de som vil starte med samtrening pre-

hospitalt. BEST tilbyr også fasilitatorkurs spesielt rettet mot samtrening av det lokale akutt-

medisinske team. Målet til BEST er at prehospitale tjenester (som legevakt, ambulansetje-

neste, fastlegekontor og hjemmesykepleie) skal gi best mulig pasientbehandling i alle situa-

sjoner. Trening av det akuttmedisinske teamet er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. 

Teamarbeid og trening ved hjelp av simuleringsøvelser er ment å heve kvaliteten på det akutt-

medisinske arbeidet og bidrar til økt pasientsikkerhet. En viktig målsetning med FørsteBest er 

at de som trener, er de samme som vil behandle pasienter i virkeligheten. Dette kan variere fra 

sted til sted, men kan for eksempel være personell fra lokal legevakt og ambulansetjeneste. 

Det er en anbefaling at man trener i det samme miljøet som man jobber til daglig. 

BEST-konseptet skal være tilgjengelig for alle, og BEST tar ikke betalt for at det brukes. En 

optimal FørsteBEST læringssituasjon er en kombinasjon av simulering og refleksjon i utford-

rende og trygge rammer.  

KlinObsKommune 

KlinObsKommune er en 5 trinnsmodell som skal styrke kompetanse og faglig fokus på kli-

nisk observasjon i kommunehelsetjenesten, der målgruppen for modellen er voksne pasienter i 

institusjoner, boliger og i hjemmebaserte tjenester. Her er det intern kursing og trening på 

ulike nivå, trinn 1-5- Trinn 1-3 er trening på ABCD, HLR og kommunikasjon med ISBAR. 
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Målsetningen med trinn 4 er å kunne trene sammen på tvers av faggrupper i kommunehelse-

tjenesten, og på trinn 5 på tvers av helsetjenestenivå. Simuleringen på disse trinnene kan ha 

læringsmål som forbedret beslutningstagning, kommunikasjon, ledelse og samhandling. Tre-

ning på dette nivået avhenger av at helsepersonell har tilegnet seg kompetanse beskrevet på 

trinn 1, 2 og 3. 

Tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid (TAS)-kurs 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse, SNLA, har gjennomført akuttmedisinsk opplæring blant ut-

rykningspersonell og helsepersonell i primærhelsetjenesten landet rundt i 20 år og kurset ca 

25 000 med sine Tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid (TAS) kurs. TAS er et kurskonsept for 

brannvesen, politi og helsepersonell i regi av SNLA, som er en ekstern aktør. De tre utryk-

ningsetatene lærer og trener sammen for å kunne håndtere større ulykker i sitt område. Opp-

legget fokuserer på førstehjelp, akuttmedisin og samarbeid på skadested. 189 av 435 kommu-

ner har søkt om og fått gjennomført kurs. Det vil si at det er mer eller mindre tilfeldig hvem 

som deltar på kursene. Erfaringene her har imidlertid vist at deltakerne har stor nytte av de 

praktiske øvelsene i avansert hjerte-lungeredning. TAS kursene har hatt ulike graderinger. 

Tidligere mer traumebaserte kurs som er ganske omfattende og resurskrevende, har hatt 

mindre fokus på bredde i akuttmedisinske tilfeller. Nå kommer kursene i ny drakt, med kurs-

konseptet eTAS. Det som før var kurs over to dager, og dermed ressurskrevende for etatene, 

er nå gjort om til en e-læringsdel – en teoridel deltakerne gjennomfører på nett på forhånd – 

og én øvingsdag hvor etatene øver sammen. Dermed får deltakerne mer tid til praktisk tre-

ning, og dobbelt så mange kan ta kurset. Kurset rettes mot dem som har, eller skal ha, en le-

derrolle på skadestedet. 

 

First responder/akutthjelper/MDVPA 
Kurset er i regi av SNLA, som via akuttportalen tilbyr flere typer kurs innfor helse. Disse 

nevnte kursen er i basal akutt medisin med HLR, og mer utvidede kurs som i tillegg omhand-

ler bruk av hjertestarter og oksygen. Kurs som Prosjekt Mens Du Venter På Ambulanse 

(MDVPA) hadde årlige resertifiseringer. Etter at MDVPA prosjektet ble avsluttet, har flere 

brannetater ivaretatt denne kompetansen med bruk av First Responder på ulike måter. De har 

da enten sertifisert eget personell som instruktører, videreført avtale med SNLA, eller benyttet 

andre sertifiserte instruktører  
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Datamateriale og metoder  

 
Rapporten er basert på workshoper mellom ulike nødetater. På grunn av pandemiutfordringer 

ble det to ulike workshoper, der den ene besto av Ambulanse og den andre av Brann og Politi. 

Det var samme tema og undertema for begge workshopene. Workshopenes varighet var i 

overkant av 60 min og ble ledet av prosjektleder. Det ble gjort lydopptak og innholdet ble 

transkribert og anonymisert i etterkant. Informasjon om prosjektets hensikt og temaene som 

skulle diskuteres i workshop, samt samtykkeerklæring, ble sendt før oppstart. 

 

Deltakere, inklusjons- og eksklusjonskriterier  
 
Det var utfordrende å definere relevante nødetater til prosjektet, fordi det er ulikheter mellom 

byer og rurale områder når det gjelder beredskap. Rurale strøk er også utfordrende å definere 

da det kan variere fra sted til sted (4). I en norsk kontekst kan man se for seg at ruralt vil være 

et område med fem til åtte innbyggere per km2 og med reisetid på 45-240 minutter til nær-

meste sykehus eller tettsted med over 300 innbyggere (5). Nødetater i dette prosjektet er Bran-

netaten, Politietaten og Ambulanse. I mindre kommuner ville sykepleiere i for eksempel syke-

hjem og hjemmesykepleie være inkludert.  

 

Den ene workshopen besto av tre deltakere fra Brann og to fra Politi, der alle var fagansvar-

lige, eller tilknyttet fagansvar innenfor beredskap. Den andre workshopen ble foretatt med tre 

fra Ambulanse, der alle var fagansvarlige. En av deltakerne i denne workshopen, måtte gå un-

derveis på grunn av utrykning på vakt. Alle deltakere hadde 10-25 års erfaring innenfor sitt 

fagfelt. De hadde alle erfaring med samtrening, men i ulik grad. Ambulanse og Brann har ge-

nerelt størst erfaring med samtrening. Politiet er den nødetaten med minst erfaring med sam-

trening.  

Eksklusjonskriterier- Forsvaret og grenseoverskridende nødetater 
 

Forsvaret og grenseoverskridende nødetater er også relevante samarbeidspartnere som kunne 

inngått i dette prosjektet. Denne relevansen kom også fram i workshopen. Særskilt Brann un-

derstreket viktighet og behov for samtrening med kolleger i Redningstjenesten i Kiruna like 
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over landegrensa, som er bare 40 km unna og som de dermed har et nært samarbeid med. 

Dette ble bekreftet av Politi og Ambulanse. Det ble henvist til NODRED1 avtalen, en avtale 

om grenseoverskridende samarbeide mellom nødetatene. Det er svært lite grenseoverskri-

dende samtrening mellom nødetatene. Dette ble belyst som et behov i workshopene. Her ble 

det også kommentert at Forsvaret er en viktig samarbeidspartner i nødeetatssamarbeid. Dette 

med referanse til Totalforsvarskonseptet og at Forsvaret skal kunne bistå de sivile nødetatene 

ved større ulykker og hendelser der de sivile nødetatene kommer til kort med egne ressurser. 

Også her ble det etterlyst samtreningskonsepter. 

Erfaring fra workshopene er at samtreningen ofte skjer i form av større øvelser. De er sjeldne 

og kommer med ujevne mellomrom, og det er tilfeldig hvem som deltar og hvor forberedt den 

enkelte deltaker og nødetat er. Større øvelser blir ofte for store og ambisiøse, med for mange 

og uavklarte læringsmål og gir begrenset faglig utbytte og mestring. På de riktig store øvel-

sene, som de grenseoverskridende, er det som oftest lederne som er prioritert til å delta. Her 

opplever nødetatene mangelfull erfaringsutveksling nedover i organisasjonene.  

Grenseoverskridende Nødetater og Forvaret ble ekskludert i dette prosjektet, selv om de både 

har stor relevans, og det ble tydeliggjort et behov for mer samtrening og samtreningskonsepter 

med disse samarbeidsaktørene. Dette ble gjort av ikke annen grunn en nødvendighet for å av-

grense og begrense omfanget av prosjektet i forhold til tiden som var avsatt. 

 

Beskrivelse av strukturen i valgte område 
Strukturen på nødetatene i den valgte regionen, inkluderer både en by og mindre regioner lik 

rurale strøk. Ofoten Brann sin beredskap strekker seg fra Sør-Troms med Evenes og Grat-

angen i nord og nord øst, til Ballangen og Kjøpsvik i sør med Narvik by i midten. Ofoten 

brann har døgnkontinuerlig beredskap i Narvik by, mens i mer rurale strøk som for eksempel 

Kjøpsvik og Gratangen, er det passiv hjemmevakt for brannetaten. Politiet har sin politista-

sjon i Narvik med fysisk døgnbemanning, og dekker hele sitt nedslagsfelt uten noe annen lo-

kal fysisk lokalisering i området. Ambulanse har lokal døgnkontinuerlig vaktberedskap i Nar-

vik, men også i flere andre deler av kommunen. 

 
1 NORDRED: avtale mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbeid over territoriegrensene med det 
formål ved ulykkeshendelser å hindre eller begrense skader på mennesker, eiendom eller miljø.  
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Denne strukturen er nokså representativt for organisering av nødetatene i mindre regioner og 

rurale strøk både i Nord Norge og andre deler av Norge. Det bør også bemerkes at flere 

mindre samfunn i rurale strøk ikke har døgnkontinuerlig ambulansestasjon. Brannetaten sin 

passive beredskap kan da utgjøre den eneste fysisk lokaliserte nødetat. 

 

 

Resultater 
 

Innledningsvis ble det kartlagt hvilke utgangspunkt nødetatene hadde for samtrening og det 

ble gjort en begrepsavklaring. Alle la samme innhold i samtrening som begrep. Det innebærer 

samtrening internt mellom personer på jobb, eller vaktlag, mellom vaktlag og stasjoner, og vi-

der til samtrening mellom andre nødetater, og andre aktører både regionalt, sivil-militært og 

grenseoverskridende. 

Ulike utgangspunkt for samtrening 
Nødetatene hadde positive erfaringer med samtrening, men de har ulikt utgangspunkt, både 

med hensyn til 1) organisering og turnus og 2) struktur og beslutningsnivå. Ulik organisering 

og struktur påvirker handlingsrommet for trening innad og samtrening mellom ulike nødeta-

ter. 

 

Organisering og turnus 
Politi har få og sjeldne samtreninger og opplever størst utfordringer med å organisere samtre-

ning. Brann har hyppige samtreninger, også på akuttmedisin både internt og med andre aktø-

rer, som oftest med Ambulanse. Ambulanse har også regelmessig trening og samtrening. Alle 

nødetatene har nedfelt trening og samtrening i sine stillingsinstrukser, med av ulike årsaker 

utøves disse ulikt. Ofte savnes det deltagelse fra Politi på felles samtreninger og når Politi stil-

ler, er det ofte med lite personell. 

Brann og Ambulanse går primært døgnvakter og er såkalte vente-beredskapsetater, der de kan 

ha en passiv tid som kan brukes til trening.  Politiet beskrives som mer operativ og har en tre-

delt døgnturnus. Når de er på jobb, er tiden deres stort sett bundet opp med planlagt og opera-

tivt arbeid og de har lite passiv tid. De strukturelle ulikhetene i turnus mellom de ulike nødeta-
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tene, blir fremhevet som en hovedutfordring for mulighetene til samtrening mellom nødeta-

tene. Dette gjelder særskilt de spontane mulighetene for samtrening på vakt, men også utford-

ringer for planlagte samtreninger. Ambulanse og Brann har med sine døgnvakter mere passiv 

tid til disposisjon enn det Politiet har, og dermed et annet handlingsrom for spontane samtre-

ninger. 

 

Struktur på ledelse nivå og lokal beslutningsmyndighet 
Alle nødetatene oppgir ulik struktur på ledelses- nivå og grad av lokal beslutningsmyndighet 

som en mer eller mindre begrensende faktor, men særlig for Politiet er dette en utfordring. Po-

litietaten har lokal ledelse med stasjonssjef, mens ledelsen er på fylkesnivå i Bodø, og over 

dette på nasjonalt nivå sentralt i sitt direktorat. Politiet har 48 timer som er avsatt til trening og 

samtrening hvert år. Dette er lovpålagt. Her inngår lovpålagt PLIVO samtrening2, samt all an-

nen trening, for eksempel pålagt våpentrening. Stasjonssjef har myndighet til å utføre mer lo-

kal trening. Det har de anledning til fra fylkesledelsen, men da må andre oppgaver bortpriori-

teres og ressurser omdisponeres. Dette er i praksis vanskelig gjennomførbart. 

Ambulanse har sin øverste ledelse og beslutningsmyndighet i Regionalt Helseforetak, RHF, 

nivå. Øverste ledelse er Akuttmedisinsk Klinikk som har ansvar for fagutvikling og samtre-

ningsrutiner.  De ulike ambulanseregionene har en lokal ledelse, men med begrenset beslut-

ningsmyndighet. De har en regelmessig og god organisering av egentreninger og samtreninger 

på akuttmedisin, men beskriver likevel at dette ikke er tilstrekkelig. De har ikke ressurser til å 

etterkomme det reelle behovet for både intern trening og samtrening. Svært få har for eksem-

pel innsatslederkurs.   

Brann har, som den eneste nødetaten, lokal ledelse og beslutningsmyndighet. Brannsjefen er 

deres øverste myndighet, og det er korte beslutningsveier. Dette anses som svært fordelaktig.  

Forankring i ledelse og organisasjonen på øverste nivå, beskrives som avgjørende for å få til 

mer samtrening. Det etterlyses vilje og økonomi til samtrening og det må frigjøres tid og res-

surser. Brann kan tilordne dette aller best med sin lokale beslutningsmyndighet. For Ambu-

 
2 PLIVO er en prosedyre for samvirke mellom politiet, brannvesenet, redningstjenesten og helsevesenet ved 
hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer.  
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lanse må dette opp på klinikkleder nivå, eventuelt enda høyere opp. Politi må ta det til fylkes-

nivå, men reelt må det opp på direktoratnivå nasjonalt. Politi opplever dermed den største ut-

fordringen og avstanden med å få dette forankret på ledernivå. 

 

Hensikten med samtrening  
 

Alle nødetatene er samstemte i at behovet for samtrening er større enn tilbudet. PLIVO er en 

pålagt samtrening og kurset har understreket behovet og nytteverdi for at dette er noe alle 

trenger mer av. Nødetatene fremhever særlig to årsaker til behovet for samtrening; 1) samtre-

ning for å øke kvaliteten på tjenesten og 2) samtrening for å ivareta egen sikkerhet. 

Samtrening for å øke kvaliteten på arbeidet 
Det er også nødvendig med samtrening for å kjenne til hverandres utstyr når man kommer til 

et skadested. Nødvendig flyt, trygghet, effektivitet og god pasientbehandling ble fremhevet 

som sentrale måloppnåelser for samtreninger. Det overordnede målet for alle nødetatene er å 

berge liv, begrense skadeomfang og ivareta egen sikkerhet. Da må alle kjenne til både sine 

oppgaver og samarbeidende aktører sine oppgaver. Dette fremheves som viktig for følelsen av 

mestring og trygghet i disse oppgavene.  

Gjentagende fra alle nødetatene i workshopen var manglende kompetanse på skadestedsarbeid 

og det å være innsatsleder. Nødetatene opplever alle at de ikke leverer i forhold til forventet 

kvalitet i pasientbehandling på skadested, og klarer ikke etterkomme kravene til forskrifter og 

veiledere. Brann og Politi ønsker mer kompetanse på akuttmedisin og skadestedsarbeid, og 

alle etterlyser mer kompetanse på innsatslederrollen. Dette både for å kunne bidra med god 

pasientbehandling, men og å kunne ivareta hverandre hvis det tilkommer skader eller hendel-

ser på kolleger. De trenger mer rolleavklaring og bedre kjennskap til hverandres oppgaver. 

Politi utrykker en særskilt bekymring for lite kompetanse på akuttmedisin og skadestedsle-

delse og en deltaker utrykte i workshopen; «Det er kritisk at vi ikke har folk som er kompet-

ente og det er et stort behov for mere trening og samtrening på skadestedsledelse og akuttme-

disinske prosedyrer».  

 

Noen innspill på behov fra workshopdeltakere fra alle nødetatene er listet opp i tabell 1. Dette 

er konkrete eksempler til temaer og behov for ukestreninger, fagdager og større øvelser. De 
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ønsket både teoriundervisning, tabletop 3og hands on. Kunnskapsdeling fra en etat til en an-

nen ble fremhevet som sentralt. Særlig Brann opplever at andre nødetater er dårlig kjent med 

deres tilgjengelige utstyr og kompetanse. Samtidig fremhevet Ambulanse og Politi et behov 

for mer kunnskap om skader og forholdsregler ved lekkasje av gasser og eksplosiver, samt ut-

fordringer relatert til strøm og kjemikalier. Det er også ønsket mer kunnskap om politiet sine 

arbeidsoppgaver. Et behov for mer kunnskap om rus og psykiatri ble også tydeliggjort. 

Tabell 1: 

Utstyr og 

ressurser 

Kompetanseavklaring Redning ved 

ulykker og skader 

i naturen 

Akuttmedisin  

Kjennskap til 

hverandres 

utsyr og res-

surser  

Rolleavklaring og 

kompetanse på skade-

sted 

Redning i naturen i 

krevende lende  

 

HR/AHLR 

 Skadestedsledelse Redning jernbane 

med høyspent 

Traumer  

 Innsatsleder Redning naturhen-

delser som snøs-

kred, jordskred og 

flom 

Blødninger 

 Etterforskning Overflateredning 

vann 

Nakkestabilisering 

  Gasser/kjemikaler Luftveier  

   Psykiatri og rus 

 

 

 
3 En tabletop-øvelse (bordøvelse) er en diskusjonsbasert øvelse hvor en arbeider med ulike problemstillinger 
og oppgaver en kan møte på under uønskede hendelser. Som det ligger i ordet, er dette en ”skrivebordøvelse” 
– eller en ”teoretisk” øvelse 
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Samtrening for å øke egen sikkerhet 
Økt samtrening mener de gir økt trygghet og mestring, og vil være viktig for stabilisering og 

rekruttering.  Politi har stor «gjennomtrekk» av yngre folk. Yngre, nyutdannede kolleger er 

ofte treningsvillige og kunnskapshungrige.  Ambulanse opplever også økende grad av samme 

«gjennomtrekk» av yngre folk.  Brann derimot har stor stabilitet i bemanningen. Hvis de først 

har fått jobb der, blir de der til de går av med pensjon. De mener at dette kan ha sammenheng 

med godt innarbeidde rutiner for samtrening, med opplevelse av mestring og trygghet. 

Forslag til organisering av samtrening mellom nødetatene 
Alle nødetatene er svært tydelig på at det er nødvendig med en overordnet organisering og 

struktur for samtreninger. Dette må nedfelles i et årshjul for alle nødetatene, der det foreligger 

et treningsprogram for hele året som er lagt inn i et felles årshjul for alle nødetatene. Dette for 

å unngå at det ikke bare er ledere som møtes, men man tilrettelegger for deltagelse ned i hele 

organisasjonen. 

 Deltakerne fremhevet 1) forankring på ledernivå, 2) hensiktsmessig struktur og organisering, 

3) småskalatrening og 4) simuleringssenter, som viktige suksessfaktorer for å lykkes med 

samtrening. 

Forankring på ledernivå 
Det beskrives som helt nødvendig at all planlagt samtrening må organiseres og forankres på 

øverste nivå i de ulike nødetatene. Det må bevilges midler og legges inn i de ansattes turnus 

og i et felles årshjul.  Det må frigjøres tid og ressurser til dette. Særlig viktig er dette for Politi 

som har en annen turnus og med mindre tid tilrettelagt for trening, i tillegg til lite passiv tid. 

En av deltakerne fra Politi fremhevet at: «Det må være et poeng at alle skal få trene» 

De opplever også svært begrenset lokalt handlingsrom og beslutningsmyndighet, og refererer 

til Brann som har det mye enklere med sin lokale ledelse. Ambulanse har også sin overordene 

ledelse annet sted, men har lokal ledelse med noe lokal beslutningsmyndighet og handlings-

rom. De har et program for hele ambulansetjenesten med fagdager, fagutvikling og samtre-

ninger, men opplever at dette ikke er tilstrekkelig. 

 
Struktur og organisering av samtrening 

All trening må foregå i arbeidstiden og være organisert av en felles koordinator. Det er ønske-

lig med både ukentlig treninger, fagdager og større øvelser. Konkret ønskes det faste ukentlige 

samtreninger på ca 2 timer, i egnede lokaler med nødvendig utsyr som gjør det mulig å trene 

planlagt, og utnytte passiv tid til å trene spontant. Dette i tillegg til fagdager og større øvelser. 
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Denne arenaen må aller helst være felles, i nærheten og stor nok for bruk av alle nødetatene, 

eventuelt også kommunen. Helt konkret er det ønskelig med et simuleringssenter. Utelokalisa-

sjoner er også fremhevet som viktig, da omgivelsene er mer realistiske. De vil gjerne være 

«på besøk» hos hverandre når de trener. Det bør være en overordnet koordinator som er be-

hjelpelig med å koordinere og organisere planlagt samtrening. I tillegg til de ukentlige samtre-

ningene er det viktig med felles regelmessige fagdager der man gå mere i dybden på ulike em-

ner. Dette må ikke gå på bekostning av en stor øvelse. En årlig større øvelse må også være en 

del av årshjulet. 

Småskala samtreninger 
Det faglige utbyttet av større øvelser forventes å være betydelig større med regelmessige små-

skala-treninger og fagdager. Deltakerne understreket gjentatte ganger at det er det hyppige, 

småskala-treninger som er det viktigste. Man må trene kort og hyppig på mindre oppgaver og 

temaer, før man kan levere kvalitet i større samtreninger og øvelser.  De understreker betyd-

ningen av at trygghet i det små, gir kvalitet i de store hendelsene. Samtreningene må være 

både hands-on, caser, table-top øvelser og rene teori undervisninger. 

 
Simulerings senter 

Det fremheves også et behov for felles arena med nærhet, nødvendig utstyr og noen som kan 

drifte, vedlikeholde og tilrettelegge denne arenaen. En arena med nødvendig utstyr, digitale 

og virtuelle hjelpemidler som står klart til å benyttes fremheves som et behov. Det må også 

være noen som kan drifte dette med vedlikehold, oppgraderinger av utstyr og tilrettelegging 

for planlagte samtreninger. Hvis de skal rigge øvingsrom for hver gang, vil mye verdifull tid 

gå bort. En slik arena skal tilrettelegges for regelmessige avtalte treninger, men også spon-

tane, og være tilgengelig det meste, eller hele døgnet. Det bør også være en eller flere ansatte 

simuleringsintruktører til å drifte dette simuleringssenteret. Størrelse må være slik at det både 

benyttes av flere aktører, alene, og i samtrening. Dette simuleringssenteret er ment som en 

supplement til å ha «in-situ» treninger4 ute og andre relevante steder. 

 
4 In situ betyr «på stedet», begrep for noe som skjer på det egentlige (naturlige, opprinnelige, uforstyr-
rede) stedet eller i de egentlige (naturlige) omgivelser 
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Diskusjon 
Målet med prosjektet var å få større kunnskap om hvordan samtrening mellom ulike nødetater 

bør organiseres for å oppnå god samhandling på tvers av ulike nødetater i rurale områder.  

Et samtreningskonsept mellom nødetater må imøtekomme de nevnte nødetatenes utfordringer, 

men også sees i sammenheng med konteksten. Mine funn er preget av at jeg har samlet nød-

etater fra en mindre by og i et mer ruralt område.  Det vil være ulikheter i organisering og be-

hov mellom by og rurale strøk, og dette vil jeg beskrive nærmere. 

Foruten lovpålagt PLIVO samtrening, er det for Brann og Politi kun veiledende råd om å 

gjennomføre samtrening, mens innenfor Helse er det per i dag lovpålagt med samtrening mel-

lom de forskjellige akuttmedisinske aktørene, for eksempel legevaktlege og ambulanse. Det er 

imidlertid ingen pålegg om akuttmedisinsk samtrening mellom legevakt og andre nødetater.  

Akuttmedisinforskriften (2015) (1) pålegger kommunen å drive samtrening mellom ambu-

lanse og legevakt. Selv om treningen i første rekke er beregnet på personell i legevakt og am-

bulansetjenesten, er forskriften klar på at samtrening bør omfatte alle aktører i den akuttmedi-

sinske kjeden som bidrar i akuttmedisinske hendelser lokalt, og at treningen må organiseres 

og tilpasses i henhold til lokale forhold. Selv om det er et pålegg i Akuttmedisinforskriften 

(1), viste en rapport at drøyt halvparten av landets kommuner trente samhandling i 2016.  

Rapporten viste at det er de minste og mindre sentrale kommunene som i størst grad hadde 

gjennomført trening i samhandling (6). Helsedirektoratets veiledere legger føringer for jevnlig 

trening i helsetjenesten. Det anbefales å benytte interne øvelser og samtrening mellom spesia-

listhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og samvirkepartnere i tiden framover. Dette gjelder 

for helsetjenesten sitt innsatspersonell, men også innsatspersonell fra andre samarbeidende 

nødetater forutsetter at helsetjenesten implementerer modellene i sine egne rutiner og prose-

dyrer. 

Bevilgning av ressurser 
Veiledere, direktiver og forskrifter øker ikke kvalitet i helsetjenestene alene. Hvis man skal 

kunne gjøre ord til handling og få ønsket effekt med kvalitetsforbedring i nødetatsarbeidet, må 

det bevilges ressurser til å imøtekomme dette. Dette er av avgjørende viktighet for både å 

kunne utvikle og implementere et konsept for samtrening mellom nødetater. Nødetatene besk-

river det som frustrerende å ikke kunne imøtekomme forventningen om å yte den nødvendige 

kvaliteten i tjenestene. Særlig Politi fremhever et stort behov for mer samtrening. Dette er i 
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tråd med funn fra tidligere studier som viser at PLIVO er av de få samtreningsmulighetene 

som Politi har tilgang på, men siden ikke alle kan delta hvert år, så kan det gå flere år mellom 

hver gang den enkelte får delta i samtrening med andre nødetater (7). En viktig årsak til at det 

er så lite samtrening, er at de ulike nødetatene er svært ulikt organisert og det er krevende å 

planlegge samtrening. For å få til et koordinert samtreningsprogram med alle nødetatene, må 

det legges et årshjul, der alle planlagte små og store samtreninger fremkommer. Tilgang på 

ressurser og engasjerte fagfolk er viktig for å få til regelmessig trening. Særlig gjelder dette 

for Politi, som har mindre passiv tid å trene på og er avhengig av at det bevilges midler til at 

de kan prioritere samtrening. Funnene tyder også på at det er av betydning at de som har an-

svar for å organisere treningen er organisert rett under ledelsen. Dette er i tråd med studier 

som er gjort i teamtrening i sykehus (8). All samtrening må forankres på ledernivå.   

Rammene for samtrening 
Deltakerne understreket betydningen av både å trene utendørs og hos hverandre. Det er viktig 

å bli kjent med hverandre sitt utstyr, men også å kunne trene utendørs for å trene i omgivelser 

som er realistiske. Det er bred enighet om at trening i realistiske omgivelser øker pasientsik-

kerheten, jamfør forskning på simulering «in situ» (9,10). Store katastrofeøvelser kan bli urea-

listiske fordi det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom ressursene man har til rådighet 

lokalt og det som er tilgjengelige på slike øvelser (11). Øvelser med realistiske ressurser og i 

realistiske omgivelser er derfor viktig for å kjenne seg trygg på at det er de ressursene de har 

til rådighet når det først skjer en større hendelse. 

Deltakerne var samstemte i at småskalatrening var like viktig som større øvelser, og for utbyt-

tet av større øvelser. For eksempel å øve på å ta ut en skadet pasient fra en bil. De trenger den 

øvelsen før de går over i større øvelser der evakuering fra bil er en av mange utfordringer. 

Bjelland med flere (12) understreker at det ikke er sammenheng mellom store øvelser og god 

læringsutbytte, men at øvelseseffekten kan være vel så god ved å trene på grunnleggende fer-

digheter og små øvelser. For å lykkes i større øvelser er det viktig at den enkelte føler mest-

ring i grunnleggende ferdigheter. «Trygghet i det små gir kvalitet i de større hendelsene» blir 

gjentatt flere ganger, fra alle nødetatene. De beskriver også et begrenset utbytte av store øvel-

ser fordi de generelt er for dårlig forberedt, og har for lite småskala-trening i forkant. Hvis 

samtreningen blir for komplisert, vil det være større fokus på å løse det som er teknisk vans-

kelig enn å ha fokus på felles mål og samarbeid (13). Det bør derfor være klare mål og læ-

ringsutbytte for samtreningen, slik at ikke nødetatene trener sammen og ikke hver for seg i 

samme øvelse. 
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En egen felles arena, et simuleringssenter er også ønsket. En arena med utsyr, digitale og vir-

tuelle hjelpemidler som står klart til å benyttes. Hvis de skal rigge øvingsrom for hver gang, 

vil mye verdifull tid gå bort. En slik arena skal romme både regelmessige avtalte treninger og 

spontane. Simuleringssenteret bør ha en eller flere ansatte Simuleringsinstruktører til å drifte 

dette simuleringssenteret. Størrelse skal slik at det både benyttes av flere aktører, alene, og i 

samtrening. Selv om dette behovet og ønsket blir gjentatt, vurderes ikke et slik simulerings-

senter som avgjørende for å utvikle et samtrening konsept for nødetater, men det vurderes til å 

øke kvaliteten betydelig. De allerede eksisterende konseptene er ikke avhengig av et slik sen-

ter. 

Nå er ikke en vurdering av et simuleringssenter en del av dette prosjektet. Men da det blir så-

pass vektlagt i workshopen som et ønske, er det betimelig med noen refleksjoner angående 

dette. Det er en utvikling i tiden, og det utvikles stadig flere simuleringsenter med teknologi 

med mange muligheter, og med fremtidige muligheter vi i dag ikke ser rekkevidden av. Man 

kan virtuelt projisere trafikkulykker, ulykker i naturen som snøskred og andre hendelser inne i 

et simuleringssenter. Dette vil ikke erstatte reelle øvelser ute, men øke kvalitet i disse. Det er 

også mulig med VR-briller og fysisk være lokalisert i rurale strøk, men være deltagende på en 

simuleringssamtrening som foregår sentralt. Da trenger man ikke nødvendigvis fysisk flytte 

på seg for delta på sentrale samtreninger. Dette betinger at man utvikler et simuleringssenter 

med nødvendig teknologi. Et annet viktig argument for å ha et felles simuleringssenter, er at 

sannsynligvis også vil styrke samhold og samhandling ved at de har et felles «eieforhold» til 

en slik arena.  

Enn fellesbruk av et slikt simuleringssenter skal være til bruk ikke bare for nødetater og kom-

mune, men spesialisthelsetjeneste, helseutdanninger, forsvaret, frivillige organisasjoner og 

private aktører kan også være aktører i et slikt senter. Det vil sannsynligvis også være nødven-

dig med et tilstrekkelig antall brukere og aktører for å drifte en slik enhet. 

 

Forslag til ulike treningskonsepter 
Det vil være aktuelt å skille mellom ulikt innhold tilpasset de ulike behovene. Det foreslås i 

workshopene tre (fire) ulike konsepter. Men det mest hensiktsmessige vurderes til å kunne 

være et grunnkonsept med en fleksibilitet som imøtekommer de ulike behovene. I forlengelse 

av disse forslagene er det også viktig å se til allerede eksiterende konsepter som for eksempel 
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BEST, KlinObsKommune, TAS, First Responder, Akutthjelper. Disse bør bruke som en mu-

lig mal til å utvikle et eget «nødetat samtreningskonsept». Dette kan for eksempel være et Nø-

detatBEST. Et slik konsept er tenkt til å integreres i alle kommuner med nødvendig regelmes-

sighet og forutsigbarhet, og lagt inn i et overordnet felles årshjul for alle nødetatene. Det må 

utvikles et fagprogram, og forslagsvis med korte ukentlige treninger, fagdager og større øvel-

ser. Eksempler på temaer er gjengitt i tabell 1. Forslaget som fremlegges her, er ikke på noen 

måte tenkt å erstatte disse nevnte konseptene, men være et supplement. Det er viktig at kon-

septene både kan utfylle hverandre, og har en struktur som gjør at de er kompatible og sam-

handlingsvennlige med hverandre. 

 

1. Samtreningskonsept for alle nødetater i by 
Ukentlige felles korte samtreninger på ca 2 timer med ulike aktuelle temaer. Månedlige fagda-

ger, der man kan gå mer i dybden på nødvendige temaer. Større øvelser, minst årlig, helst to 

ganger pr år med vinter- og sommerøvelser. Dette må ha en overordnet organisering, og sam-

treningsplanen må legges inn i et felles års hjul for alle nødetatene.  

2. Samtreningskonsept for mindre regioner i rurale strøk  
Mye av det samme er gjeldende her som i Samtreningskonsept for alle nødetater i by, men det 

er verdt å merke seg at Ambulanse ofte er den eneste nødetaten med døgnbasert tilstedevæ-

relse i rurale strøk.  Enkelte steder vil den passive beredskapen til Brann, være eneste lokale 

nødetat. En vanlig organisering er også hjemmesykepleie eller sykehjem i døgnkontinuerlig 

beredskap. Man må på disse stedene utnytte de lokale resursene for egnet samtrening.  På 

mindre steder og lokalisasjoner, så vil det være av stor nytteverdi at Ambulanse, Brann, Lege-

kontor, Hjemmetjenesten og sykehjem har samtrening. Det er viktig å være klar over at det 

kan være fordeler ved en slik organisering, nettopp fordi de i mindre kommuner har en daglig 

nærhet til hverandre som gjør det lettere å tilrettelegge for spontane øvelser. De ansatte i alle 

nødetater, og kommunehelsetjeneste i rurale områder må regelmessig få tilgang på samtre-

ninger og fagoppdatering med mer sentrale aktører. Konkret i denne sammenheng, vil være at 

de som arbeider i Gratangen, Ballangen og Kjøpsvik deltar på fagdager og andre samtreninger 

i Narvik, for eksempel i et simuleringssenter.  
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3. Samtreningskonsept mellom nødetater med vekt på ambulanse og hjemmesyke-
pleie/sykehjem/legekontorer/legevakt 

Hvordan kommunehelsetjenesten kan delta, eller innlemmes i samtrening mellom nødetater i 

by eller større steder, var fra deltakerne i worshopen noe vanskelig å se for seg. Det sees som 

utfordrende hvis kommunen med hjemmesykepleie og sykehjem skal inngå i samme samtre-

ning mellom nødetatene fordi de vil ha ulike behov. Det er med kommunehelsetjeneste behov 

for en annen type samtrening med andre temaer og det bør tilrettelegges og utvikles et eget 

samtreningsprogram mellom Ambulanse og kommune. Likevel må dette synkroniseres med 

samtreningskonseptene som er nevnt. 

Ambulanse mener det er behov for samtrening mellom særskilt Ambulanse og kommunen det 

vil si legevakt, legekontor, hjemmesykepleie og sykehjem. Dette på sykepleier- og legenivå, 

eventuelt helsesekretærer. Dette behovet ble tydeliggjort med det nylige utviklede Kurskon-

septer Trygg Akuttmedisin. Dette kurskonseptet ble gjennomført i UNN sitt nedslagsfelt 

2019-2021, og bekreftet behovet for samtrening mellom disse instansene.  

Man bør ha en tilpasset/adskilt samtrening nødetater/legevakt imellom, og samtrening ambu-

lanse/legevakt/ akuttmottak og kommunehelsetjenesten med sykehjem og hjemmesykepleie. 

Eller aller best, ha et felles grunnkonsept med en fleksibilitet som gjør at disse behovene kan 

imøtekommes. 

 

4. Samtrenings konsept mellom ambulanse og hjemmesykepleie/sykehjem/legekonto-
rer/legevakt/akuttmottak/speialisthelsetejenste 

Det anbefales samme organisering som punkt 3, men at spesialisthelsetjenesten også blir en 

deltagende part, og da særskilt akuttmottak. Deltakerne fremhevet de gode erfaringene med 

kurset Trygg Akuttmedisin, der også spesialisthelsetjenesten var deltagende i kurskonseptet. 
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Metodediskusjon 
På grunn av pandemiutfordringer ble det som nevnt, to ulike workshoper, der den ene besto av 

Ambulanse og den andre av Brann og Politi. I etterkant er dette vurdert som fordelaktig. Am-

bulanse fikk samme setting og svarte ut de samme spørsmålene. Ambulanse har en naturlig 

mye sterkere medisinskfaglig bakgrunn, men andre krav til medisinsk faglighet, prosedyrer og 

treninger. Adskilte workshoper ble derfor vurdert som gunstig. Ambulanse kunne blitt for do-

minerende i en felles worskhop der temaene var samtrening på skadestedsarbeid og akuttme-

disin. Ambulanse har i tillegg også en bredere samarbeidsflate med også andre aktører innen-

for akuttmedisin som kommunehelsetjeneste, legevakt og akuttmottak. Dette medførte en 

«spinn-off» og at man kom innom flere behov for ulike samtreningskonsepter med flere sam-

handlingsaktører.  

Da jeg inviterte til workshop med nødetatene, var det naturlig å inkludere de fagansvarlige in-

nenfor sitt område i de ulike nødetatene. Disse er primært lokalisert i Narvik, men de har an-

svaret for hele sin region, også de mer rurale områdene. En konsekvens av dette ble mer 

tyngde på nødetatenes erfaring og muligheter for samtrening i mindre byer, der man har døgn-

kontinuerlig beredskap, framfor fokus på rurale områder. Samtidig fremkom det erfaringer og 

muligheter fra rurale strøk fordi de fagansvarlige har sitt ansvar for hele regionen. Det hadde 

nok likevel styrket prosjektet om det hadde vært med deltakere som primært er stasjonert i 

mer rurale strøk. Det burde også vært sett på muligheten for involvering av kommunehelsetje-

nesten til samtrening, da disse i mindre kommuner er definert som en nødetat.  

 

Oppsummering  
Det vurderes at det er grunnlag og behov for å gå videre med utvikling av et kurskonsept for 

samtrening mellom nødetater. Det anbefales å utvikle et felles fagprogram, forslagsvis med 

korte ukentlige treninger, fagdager og større øvelser. Samtreningen må organiseres i et felles 

årshjul for nødetatene som gir forutsigbarhet og mulighet til treningen. Dette kurskonseptet 

vurderes til anbefalt å være et generelt grunnkonsept, men med en fleksibilitet som gjør at 

man kan tilpasse de ulike behovene for om man er i by eller mer rurale strøk. Det bør også 

vurderes å være så fleksibilitet at det kan benyttes i samtreninger mellom andre samarbeidsak-

tører som for eksempel spesialisthelsetjenesten.  
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Det ble understreket gjentatte ganger viktighetene av hyppige småskala-samtreninger. Det 

øker trygghet og mestring. Man må trene kort og hyppig på mindre oppgaver og temaer med 

avklart måloppnåelse. Disse regelmessige småskala-treningene må være både hands-on, caser, 

table-top øvelser og rene teori undervisninger. Hyppig småskala-trening beskrives som avgjø-

rende for økt faglig utbytte og kvalitet i større øvelser. Trygghet i det små, gir kvalitet i de 

store hendelsene 

Ofte har ulike aktører egne simuleringsenheter med begrensninger til drift, kompetanse og ut-

styr. Det vil derfor være en bedre utnyttelse av ressursene å samles om et felles robust simule-

ringssenter. Utfordringen ligger i å få samlet disse aktørene til ett felles prosjekt, hvor man 

enes om innhold, drift, fleksibilitet og finansiering. Et simuleringssenter vil og kunne være 

arena for både en forskning, innovasjon og utdanning og med offentlige og eventuelle private 

bidragsytere. En slik arena vil med stor sannsynlighet bidra til enda bedre samhandling og 

faglig kvalitet både tverrfaglig og tverrprofesjonelt. Dette også gjeldende for sivilt og militært 

samarbeid, og det grenseoverskridende nødetats samarbeidet. 

Prosjektet har vist at hovedutfordringen med samtrening mellom nødetater er 1) organisering 

og turnus og 2) struktur og beslutningsnivå. Ulik organisering og struktur påvirkere hand-

lingsrommet for trening innad og samtrening mellom nødetatene. Det er organisering og 

beslutningsmyndighet på tre ulike nivåer. Brann har lokal ledelse, ambulanse er på regio-

nalt/HF-nivå og politi på nasjonalt nivå. Det tyder på at det er en sammenheng mellom orga-

nisering av etatene og mulighetsrommet for samtrening. De som samtrener mest har best re-

kruttering og det mest stabile arbeidsmiljøet. Politiets organisering og struktur er en begren-

sende faktor for samtrening. Denne manglende tilretteleggingen for å drive samtrening vurde-

res som den største utfordringen for samtrening mellom nødetatene og dermed muligheten for 

å oppfylle kravene til Akuttmedisinforskiften (1). Sammen med forankring på øverste nivå og 

nødvendig ressurstildeling, må denne utfordringen imøtekommes for å oppnå forventet kvali-

tet i skadestedstedsarbeid. 
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Veien videre 
Forsvaret var ikke inkludert i dette prosjektet, men er en svært viktig samarbeidsaktør i bered-

skapssammenheng. Det bør derfor også vurderes en fleksibilitet i konseptet som gjøre at man 

kan inkludere Forsvaret i nødvendige samtreninger, også i småskala.  Den samme muligheten, 

og fleksibiliteten bør også gjelde for å grenseoverskridende nødetater til å kunne integreres i 

dette samtreningskonseptet. 

Dette prosjektet er lite, og har sine begrensinger, men det gir noen indikasjoner. Et større om-

fang av et likende prosjekt kan vurderes, med den hensikt å kunne gi mer dokumentasjon og 

utfyllende data. Målet videre må være å utvikle et program og konsept for regelmessig sam-

trening med alle nødetater inkludert aktører på kommunalt/interkommunalt nivå primært, med 

mulighet for inkludering av spesialisthelsetjenesten for noen aktører.  

Ved å utvikle et slikt nødetats samtreningskonsept vurderes det til å gi flere ønskede gevins-

ter. Det vil kunne medføre økt trygghet og mestring med mulig viktig effekt på rekruttering 

og stabilisering av personell. Men hovedgevinsten er at det trolig vil øke kvaliteten i sam-

handling mellom nødetatene og dermed økt pasientsikkerhet. Med dette ville man imøte-

komme den ønskede måloppnåelse av forskrifter og veiledere.  

 



23 
 

Referanser 
 

1. Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv. (Akuttmedisinforskriften), FOR-2015-03-20-231 (2015). 

2. Helsedirektoratet. Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested. Oslo: Helsedi-
rektoratet; 2016. 

3.Dreyer K, Jensen Å, Aksnes AO, Juvkam PC, Øen TO, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenes-
tens k. Håndbok : kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner. Bergen: KoKom; 
2018. 
 
4.Weinhold I, Gurtner S. Understanding shortages of sufficient health care in rural areas. Health Po-
licy. 2014;118(2):201-14. 
 
5.De Smedt SE, Mehus G. Sykepleieforskning i rurale områder i Norge; en scoping review. Nordisk 
tidsskrift for helseforskning. 2017;13(2). 
 
6.Abelsen B, Brandstorp H. Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til 
leger i vakt og trening i samhandling. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM); 2018. 
 
7.Olsen JW. Politets evne til å samhandle: Nord universitet; 2021. 
8.Wisborg T, Brattebo G. Keeping the spirit high: why trauma team training is (sometimes) imple-
mented. Acta Anaesthesiol Scand. 2008;52(3):437-41. 
9.McGaghie WC, Issenberg SB, Barsuk JH, Wayne DB. A critical review of simulation-based mastery 
learning with translational outcomes. Med Educ. 2014;48(4):375-85. 
10.Brazil V. Translational simulation: not 'where?' but 'why?' A functional view of in situ simulation. 
Adv Simul (Lond). 2017;2(1):20-. 

11. Bjørkeng, G (2019). Utfordringer med å oppnå delt situasjonsforståelse i samvirke mellom inn-
satsledere. En kvalitativ studie av et nødetatsmiljø. Mastergradsoppave i samfunnssikkerhet. UiT. 

12. Bjelland, B., Nakstad, E. R., & Keeping, D. (2018). Beredskap, kriseledelse og praktisk skadesteds-
arbeid : en lærebok for helse- og beredskapspersonell på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå. 
Oslo: Gyldendal  

13. Kim, H. (2013). Improving simulation exercises in Korea for disaster preparedness. Disaster Pre-
vention and Management, 22(1), 38-47. doi:10.1108/09653561311301961 

 

 


	«Samtrening mellom ulike nødetater»
	Innledning
	Samtreningskonsepter i Norge
	FørsteBEST
	KlinObsKommune
	Tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid (TAS)-kurs
	First responder/akutthjelper/MDVPA


	Datamateriale og metoder
	Deltakere, inklusjons- og eksklusjonskriterier
	Eksklusjonskriterier- Forsvaret og grenseoverskridende nødetater
	Beskrivelse av strukturen i valgte område


	Resultater
	Ulike utgangspunkt for samtrening
	Organisering og turnus
	Struktur på ledelse nivå og lokal beslutningsmyndighet

	Hensikten med samtrening
	Samtrening for å øke kvaliteten på arbeidet
	Samtrening for å øke egen sikkerhet
	Forslag til organisering av samtrening mellom nødetatene
	Forankring på ledernivå
	Struktur og organisering av samtrening
	Småskala samtreninger
	Simulerings senter


	Diskusjon
	Bevilgning av ressurser
	Rammene for samtrening
	Forslag til ulike treningskonsepter
	1. Samtreningskonsept for alle nødetater i by
	2. Samtreningskonsept for mindre regioner i rurale strøk
	3. Samtreningskonsept mellom nødetater med vekt på ambulanse og hjemmesykepleie/sykehjem/legekontorer/legevakt
	4. Samtrenings konsept mellom ambulanse og hjemmesykepleie/sykehjem/legekontorer/legevakt/akuttmottak/speialisthelsetejenste

	Metodediskusjon
	Oppsummering
	Veien videre
	Referanser

